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AALBORG UNIVERSITETS HD-UDDANNELSER
HD er en række uddannelser, du kan læse på 
deltid over 2 år - samtidig med din karriere! 
Med en HD får du grundige kompetencer inden 
for det erhvervsøkonomiske område, og du har 
mulighed for en række faglige specialiseringer 
på bachelor niveau.

HD er et fleksibelt - men krævende – deltidsstu-
die som du kan følge ved fremmøde eller online 
undervisning.

Ergonomic Solutions er en hurtigt voksende og innovativ organisation, hvis 
fremgang hviler på kompetente og fokuserede medarbejdere.
Samtidig tror vi som virksomhed, på at vores produktivitet har gavn af tilfred-
se medarbejdere, der har en sund work/life balance. 

HD på Aalborg Universitet understøtter os i at udvikle vores medarbejdere, og 
gøre dem endnu dygtigere. 
Dertil er HD tilrettelagt, så vores medarbejdere fortsat kan bevare en sund 
work/life balance – også mens de uddanner sig. Det skaber stor værdi for os 
og spiller ind i de værdier, vi har som virksomhed. 

CHIEF OPERATING OFFICER, ERGONOMIC SOLUTIONS
PER BJERRING

HD skaber stor 
værdi for os

Du kan forvente en arbejdsindsats på ca. 10 - 15 
timer om ugen inklusiv undervisning, forberedel-
se, opgavebesvarelse, gruppearbejde og eksa-
mener.

Med HD tilegner du dig viden og kompetencer 
du kan omsætte til praksis fra første dag på 
studiet – og du bliver rustet til at udvise en selv-
stændig og analytisk tilgang til problemløsning.

HD fra Aalborg Universitet er tilpasset samfun-
dets udvikling og erhvervslivets efterspørgsel 
efter kompetente medarbejdere. 

”



Læs mere på
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STUDIELEDER, AAU Executive

HD er til for at sikre virksomheder værdiskabende kompetenceløft 
af deres medarbejdere – og den er rettet mod netop dig, som er ambitiøs 
på vegne af dig selv og din virksomhed. 

Vores HD-uddannelser er bredt anerkendt og værdsat på 
arbejdsmarkedet. Gennem tæt dialog med både vores studerende 
og de virksomheder, der sender dem, ved vi, at HD giver et markant 
kompetenceløft, hvad enten du er specialist eller leder. 
Med en HD styrker både medarbejdere og virksomheder deres fælles 
forudsætninger for at skabe endnu bedre resultater.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på uddannelsen.

LARS KRULL

HD skaber fremgang 
for dig selv 
og din virksomhed

”

WORK-LIFE BALANCE

Vi tilrettelægger al vores 
undervisning, så den tager 
særligt hensyn til en travl 
hverdag hvor arbejde, fritid 
og karriereudvikling skal gå 
op i en højere enhed. 

Vi planlægger desuden alle 
vores aktiviteter i god tid, 
så du altid har rig mulighed 
for at koordinere med 
dit arbejde og din fritid.

PROBLEMBASERET 
LÆRING (PBL)

På AAU er problembaseret 
læring (PBL) det bærende 
pædagogiske princip for alle 
vores aktiviteter. 

Med PBL sikrer vi dig 
anvendelsesorienterede 
kompetencer, 
som du hurtigt kan omsæt-
te i netop din hverdag.

HD SOM ENKELTFAG

Du kan tage alle moduler 
fra HD som selvstændige 
enkeltfag. 
Derved kan du tage netop 
de aktiviteter, der er særligt 
interessante eller relevante 
for din karriere lige nu.

– Og du kan søge merit for 
disse, hvis du senere vil 
gennemføre en hel 
HD-uddannelse. 



HD HELDAGSMODELLEN
På Aalborg Universitet har vi i mange år 
tilrettelagt vores HD-uddannelser, 
så de tager særligt hensyn til balancen 
mellem din fritid og dit arbejdsliv.
 
Det er med til at sikre, at du får bedre 
mulighed for at øge din faglige viden 
og styrke dine kompetencer 
- selv i en travl hverdag!

UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE 
FREMMØDE PÅ HVERDAGE I TIDSRUMMET 9.00-18.00.

INDHOLD
ÉN UNDERVISNINGSGANG KAN BESTÅ AF BLANDT ANDET LIVE UNDER-
VISNING, Q&A SESSIONS, FACILITERET GRUPPEARBEJDE, ØVELSER ELLER 
ANDET

I stedet for at tilbyde undervisning 
om aftenen og i weekender, 
tilbyder vi undervisning med fremmøde 
på hele hverdage, 1-2 gange hver måned, 
i tidsrummet 9.00-18.00.

OSV.

OPSTART 
HVERT 
EFTERÅR

UNDERVISNINGSGANG 
1

FREMMØDE

UNDERVISNINGSGANG 
2

FREMMØDE

UNDERVISNINGSGANG 
3

FREMMØDE



HD ONLINE
Søger du øget fleksibilitet, kan du følge HD 
som online forløb.

Med vores online forløb har du mere frihed til 
at planlægge hvor og hvornår, du vil studere. 

Du har dermed mulighed for at tilpasse din 
kompetenceudvikling efter de faktorer, 
der er relevante i netop dit professionelle 
og private liv.  

OPTAGET UNDERVISNING
PROFESSIONELT OPTAGEDE VIDEOER, SOM DU 
FLEKSIBELT KAN FØLGE NÅR DET PASSER DIG. 

Med vores online undervisning har du ingen 
spildtid på transport, og du får meget stor 
fleksibilitet i forhold til netop din hverdag.

På vores online forløb er hver undervisnings-
gang opdelt i to dele: 
En professionelt optaget video-del samt en 
opfølgende live online undervisning:

UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE 
OPTAGET UNDERVISNING + OPFØLGENDE ONLINE UNDERVISNING 
EN HVERDAG INDENFOR TIDSRUMMET 09.00-18.00.

UNDERVISNINGSGANG 
1

OPTAGET 
+ 

ONLINE 

OSV.

ONLINE UNDERVISNING
ONLINE LIVE UNDERVISNING ER OPFØLGENDE 
AKTIVITETER F.EKS. Q&A  SESSIONS, DISKUSSIONER OG 
ØVELSER I PLENUM SAMT GRUPPEARBEJDE. 

OPSTART
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FORÅR

UNDERVISNINGSGANG 
2
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ONLINE 
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+ 
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HD1 ERHVERVSØKONOMISK 
GRUNDUDDANNELSE
HD1 er en bred og tidssvarende 
erhvervsøkonomisk grunduddannelse.

Uddannelsen giver dig et grundigt kendskab til det 
erhvervsøkonomiske område, herunder 
forretningsforståelse, samfundsøkonomi, 
virksomheders juridiske og organisatoriske 
rammer, forretningsanalyse 
samt mulighed for en række valgfag.

Uddannelsen giver dig et godt grundlag til 
at blive en selvstændig og analytisk problemløser 
og er med til at give et godt afsæt, 
der sikrer fremdrift i din karriere!

DER KAN VÆLGES MELLEM: 

FORRETNINGS
FORSTÅELSE

15 ECTS

ERHVERVS-
RET

5 ECTS

SAMFUNDS-
ØKONOMI

10 ECTS

VALGFAG
5 ECTS

ERHVERVS-
ØKONOMISK

METODE
5 ECTS

AFSLUTTENDE 
PROJEKT
10 ECTS

• FORRETNINGSUDVIKLING &           
ENTREPRENØRSKAB

• UDVIDET ERHVERVSRET

1. SEMESTER 2. SEMESTER

3. SEMESTER 4. SEMESTER

FORRETNINGS-
ANALYSE
10 ECTS

Undervisning online eller 
fremmøde i Aalborg



HD2 ORGANISATION 
OG LEDELSE
Uddannelsen er for nuværende og kommende 
ledere samt specialister, der arbejder med 
virksomhedsorganisering og ledelse. 

En HD i Organisation og Ledelse giver dig faglige 
forudsætninger for at indtage en lederstilling eller 
eksempelvis udføre konsulentopgaver relateret til 
virksomhedsorganisering og ledelse.

Undervisning online eller
fleksibel fremmøde i Aalborg, 
Viborg og Rungsted

DER KAN VÆLGES MELLEM: 

ORGANISATION 
& LEDELSE

15 ECTS

• HRM OG FORANDRINGSLEDELSE
• STRATEGISK SALG OG MARKETING
• SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
• SPECIALE I FINANSIEL VIRKSOMHED (SE SIDE 8)

1. SEMESTER 2. SEMESTER

3. SEMESTER 4. SEMESTER

STRATEGI & 
STRATEGISK 
UDVIKLING

15 ECTS

VALGFAG
15 ECTS

AFGANGSPROJEKT
15 ECTS



Uddannelsen er for nuværende og kommende 
ledere samt specialister, der arbejder med 
regnskab og økonomistyring. 

En HD i Regnskab og Økonomistyring giver dig de 
faglige forudsætninger for at bestride en stilling 
som specialist eller leder i en økonomifunktion.

Uddannelsen giver mulighed for at fortsætte på 
revisorkandidatstudiet (cand.merc.aud).

HD2 REGNSKAB  
OG ØKONOMISTYRING

DER KAN VÆLGES MELLEM: 

ØKONOMI-
STYRING
10 ECTS

SKATTERET I
5 ECTS

VALGFAG
5 ECTS

• SKATTERET II
• VIRKSOMHEDENS INFORMATIONSBEHANDLING
• PROJEKTLEDELSE
• SPECIALE I FINANSIEL VIRKSOMHED (SE SIDE 8)

1. SEMESTER 2. SEMESTER

3. SEMESTER 4. SEMESTER

REGNSKABS-

ANALYSE & FINAN-

SIEL PLANLÆGNING

10 ECTS

EKSTERNT
REGNSKAB

10 ECTS
STRATEGISK 

LEDELSE  &

 STRATEGIPROCESSER

5 ECTS

Undervisning online eller fleksibel 
fremmøde i Aalborg og Viborg

AFGANGSPROJEKT
15 ECTS



Speciale i finansiel virksomhed giver dig 
færdigheder og kompetencer, som enhver 
ambitiøs medarbejder i en finansiel virksomhed 
bør have. 

Specialet giver indblik i de regler og institutioner, 
der regulerer de finansielle virksomheder og be-
skæftiger sig med hvilke tiltag, der kan tages for at 
øge præstationer samt reducere risici.
Som deltager får du et overblik og en forståelse af 
den finansielle institutions samspil med små og 
mellemstore kunder.
Specialet er relevant for nuværende og kommen-
de ledere samt specialister i finansielle virksomhe-
der. 

Specialet kan også tages som enkeltfag, f.eks. hvis 
du vil supplere en allerede fuldført HD2. 

SPECIALE I FINANSIEL  
VIRKSOMHED

DER KAN VÆLGES MELLEM: 

• COMPLIANCE
• PROJEKTLEDELSE
• ANTI-HVIDVASK & TERRORFINANSIERING

Undervisning online eller 
fleksibel fremmøde i Aalborg, 
Aarhus og Rungsted

Læs nærmere på
FINANSIELVIRKSOMHED.HDAAU.DK

VALGFAG
5 ECTS

1. SEMESTER 2. SEMESTER

3. SEMESTER 4. SEMESTER

STYRING 
AF FINANSIELLE 
VIRKSOMHEDER

10 ECTS AFGANGSPROJEKT
15 ECTS

HD2 FAG
15 ECTS

HD2 FAG
15 ECTS



INFOMØDER

ANSØGNING
DISPENSATION
Hvis du ikke opfylder de direkte adgangsgivende 
krav, kan du søge om dispensation. Der kan dispen-
seres, når det ud fra en konkret vurdering skønnes, 
at du har kvalifikationer, der kan sidestilles med en 
af de adgangsgivende uddannelser.

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontak-
te os, hvis du har spørgsmål til din ansøgning, ad-
gangskrav og dispensation.

Fibigerstræde 2, 
9220 Aalborg Øst
Alle HD-retninger

AALBORG
02. MAJ 
KL. 17.00

Rungstedgaard, Rungsted Strand-
vej 107,  2960Rungsted Kyst 
HDO

RUNGSTED
04. MAJ 
KL. 17.00

BDO Lounge, Tingvej 7, 2. sal,  
8800 Viborg
HDO OG HDR

VIBORG
09. MAJ 
KL. 17.00

Ansøgning foregår online via vores hjemmeside.
Her finder du også vejledning til ansøgningsproces-
sen.

ADGANGSKRAV
Adgang til HD1 kræver en gymnasial uddannelse el-
ler en anden relevant uddannelse på mindst samme 
niveau.

HD1 giver direkte adgang til HD2, men der er en lang 
række andre uddannelser på mindst samme niveau, 
som også giver adgang, forudsat du kommer 
med 2 års relevant erhvervserfaring.

+

se mere på HDAAU.DK 
Alle HD-retninger

ONLINE
10. MAJ 

KL. 17.00

ANSØGNINGSFRISTER:     FREMMØDE-FORLØB 1. AUGUST     -     ONLINE-FORLØB 5. JANUAR 



ANSØGNINGSFRISTER:     FREMMØDE-FORLØB 1. AUGUST     -     ONLINE-FORLØB 5. JANUAR 

HD2 efterfulgt af to års erhvervserfaring giver direkte adgang til Aalborg Universi-
tets MBA-uddannelse, som er en akkrediteret og anerkendt lederuddannelse på 
masterniveau. 

Uddannelsen giver dig et avanceret teoretisk fundament i krydsfeltet mellem 
ledelse og økonomi. 
Samtidig sikrer den problemorienterede tilgang, at den teoretiske viden bliver 
omsat til nytænkning og innovation i din hverdag.

Du opnår unikke kompetencer til udvikling af erhvervsfunktioner og bliver 
virksomhedens garant for en innovativ tilgang til markeder, organisation, 
økonomi og strategi.

VIL DU VÆRE ENDNU BEDRE?

Jeg har som leder fokus på at udvikle de rette kompetencer til at skabe endnu 
mere værdi for min virksomhed og mine medarbejdere. Derfor valgte jeg HD2 
på Aalborg Universitet. 

Uddannelsen har et højt niveau, samtidig med at den er praksisnær, og jeg kan 
anvende den allerede mens jeg studerer. På uddannelsen møder jeg medstu-
derende fra andre virksomheder, både private og offentlige, og det giver værdi-
fuld erfaringsudveksling og netværksmuligheder.

HD på AAU foregår desuden på en måde, så jeg kan opretholde en sund 
work-life balance – selv mens jeg tager en udfordrende uddannelse.

ØKONOMICHEF, ERGONOMIC SOLUTIONS
HD1, HD2 i Regnskab og Økonomistyring og snart HD2 i Organisation og Ledelse

CHRISTINA BRANDES NORMANN

AAUMBA.DK

HD udfordrer og 
styrker mig som 
leder
”



KONTAKT HD-STUDIERNE

julie@business.aau.dk
9940 8993

ck@business.aau.dk
9940 8049

hrn@business.aau.dk
9940 8028

JULIE CHRISTIANSEN

CHARLOTTE KRULL

HELLE RANK NØRGAARD

HD1

HD2 - ORGANISATION OG LEDELSE

HD2 - REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING

SPECIALE I FINANSIEL VIRKSOMHED/

SE MERE PÅ 
HDAAU.DK

@AAU EXECUTIVEAAU EXECUTIVE

Hvis du er blevet nysgerrig, har spørgsmål 
eller bare vil have lidt mere information om 
en eller flere af vores uddannelser, så er du 
altid meget velkommen til at kontakte os.

+


